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कोण े एके काळची गोष्ट. एका गावात एक म्हातारा 

लाकूडतोड्या रहात होता. रोज तो आपल्या एका खादं्यावर दोर 

आतण कुर् हाड तर दसुर् य्ा खादं्यावर एक तपशवी टाकून जगंलात 

जायचा. तपशवीत रोटी आतण पनीरचा एक तकुडा असायचा. 

सकाळच्या वळेी तो कुर् ह्ाडीन ं लाकूड तोडायचा. दपुारी 

बाजारात, जाऊन “सरपण घ्या सरपण..” अस ं ओरडून ती 

तवकायचा. अल्लाच्या कृपने ं त्याला त्यातनू पोट भरण्याइतके 

पसै े तमळायच.े त्या पशैातंनू तो आपल्यासाठी आतण 

बायकोसाठी डबलरोटी, पनीरच े तुकडे आतण चार-पाच 

ऑतलव्हज खरेदी करायचा. 



त्याची बायको जर या सगळ्यात सखुी असती तर त्याच ं आयषु्य 

असचं चालत रातहल ं असत.ं पण त्याच्या बायकोच्या मनात श्रीमतं 

होण्याची प्रबळ इच्छा होती. एक ददबस ती पाण्याचा हंडा घेऊन 

न्हाणीघरापाशी गलेी. तवेढ्यात योगायोगान ंततथ ेचार भोई असललेा एक 

मणेा यऊेन थाबंला. त्या मणे्यातनू एक स्त्री उतरली. ततच ंअद्भतु सौंदयब 

आतण महागडे चमचमत े दातगन े पाहून लाकूडतोड्याच्या बायकोची 

जवळपास शुध्दच हरपली. त्या स्त्रीचा नोकर ततच े कपडे आतण टॉवले  

न्हाणीघरात ठेवायला गलेा तवे्हा लाकूडतोड्याची बायको अतनतमषपण ेत े

न्याहाळत होती. 

ज्या क्षणी ती बाई आत गलेी, त्याच क्षणी लाकूडतोड्याच्या 

बायकोन ंचौकीदाराचा अगंरखा खचेनू त्याला हळूच तवचारल,ं “कोण आह े

ती?“  “अरे, तमु्हाला मातहती नाही का?” चौकीदारान ं जरा ओरडूनच 

तवचारल.ं “ती सुलतानाच्या प्रमुख ज्योततषाची बायको आहे..!” 



“ज्योततषी” लाकूडतोड्याच्या बायकोन ंगावाजवळच्या तवतहरीत 

पाणी भरताना मनोमन तवचार केला. “माझा नवरा देखील सुलतानाचा 

ज्योततषी व्हायला हवा. मग मी सुंदर पोशाख आतण महागडे दातगन े

घालून सगळीकडे दफरेन. माझं सामान उचलायला दोन चार नोकर 

पुढेमाग ेझुलत असतील.“ 

त्या ददवशी आपल्या झोपडीत जाताना लाकूडतोड्याच्या बायकोला  

फक्त ज्योततषी! ज्योततषी हा एकच शब्द  ऐकू येत होता. 

“तुम्हाला सुलतानाचा ज्योततषी व्हायला हवं”. बायकोन ंनवर् ्याला 

आग्रह केला. लाकूडतोड्या म्हणाला, “तुला वेड लागलंय. तुला वाटतयं मी 

एका अतलशान घरात रहावं, रेशमी कपडे घालावते आतण गळ्यात 

सोन्याची साखळी घालून दफराव.ं पण जरा माझ्याकडे पहा – मी दकती 

लक्तरं घातली आहेत.” 

बायकोन ंएका आवंढा तगळला. तेव्हा परत लाकूडतोड्या म्हणाला, 

“मी सुलतानाचा ज्योततषी कसा बनणार? तू अतलशान बंगल्यात रहावंस, 

उंची कपडे आतण दातगन ेघालावसे असं मला नक्कीच वाटत.ं पण मी एक 

साधासुधा गरीब माणूस आहे.  एक डबलरोटी आतण पनीरचा तुकडा 

खाऊन मी आयुष्य कंठतो आहे. स्वप्नात सुध्दा मी ज्योततषी बनायचा 

तवचार करु शकेन का? माझी तुला तवनंती आहे, ज ेकाही आपल्याकडे आहे 

त्यात गुजराण करुन तू पण आनंदात रहा. आपल्याकडे छोटंस ंघर आहे, 

पोटभर खायला तमळतयं आतण अंग झाकायला कपडे आहेत.” 

पण कोणत्याही हट्टी स्त्रीला तुम्ही एखादी चांगली गोष्ट 

समजावनू सांगू शकता का? बायकोन ंआपला हट्ट सोडला नाही. 

नवर् ्यान ंसुलतानाचा ज्योततषी बनाव ंयासाठी ततनं तपच्छाच 

पुरवला. दरवेळी लाकूडतोड्या हेच म्हणायचा, “अगं हे कसं शक्य 

आहे? अशा तनरथबक गोष्टीचा तू तवचार तरी कसा करतेस?” 

लाकूडतोड्या एक भला माणसू होता. त्याचं आपल्या बायकोवर प्रेम 

होतं. त्यामळेु त्यान ंया तवषयावर फार तवचार करायचा नाही असं 

स्वत:शी ठरवलं. 



काही ददवसानंतंर एके ददवशी लाकूडतोड्याची बायको 

पहाटेच उठली. बाहरे एक माणसू दवंडी तपटत होता.. 

“हरवली, हरवली, सुलतानाच्या मुलीची सवाबत मौल्यवान 

अगंठी हरवली आह.े अगंठी शोधणार् य्ाला भरघोस बक्षीस 

तमळेल.” 

“लवकर उठा, अहो उठा..” लाकूडतोड्याच्या बायकोनं 

नवर् ्याला उठवल ं आतण ती म्हणाली. “आपल्याला जी सधंी 

हवी होती ती संधी दारात चालत आली आह.े तमु्ही लगचे 

सलुतानाकडे जा आतण त्याला सागंा की तमु्ही एक उत्तम 

ज्योततषी आहात. तमु्ही त्याच्या मलुीची अगंठी शोधनू काढू 

शकता. लवकर जा, आतण हो सलुतानाच े ज्योततषी 

झाल्यावरच  या घरात तमु्हाला परत पाऊल टाकता येईल हे 

लक्षात ठेवा.” 



लाकूडतोड्या अनके वष ं संसार करत होता. आता एका न 

परतीच्या रस्त्यावर आपण चाललो आहोत हे त्याला कळून चकुल ं

होत.ं देवाच ं नाव घऊेन मी आता ही मोहीम सरुु करतो. तो 

स्वत:शीच तवचार करायला लागला. मग तो अगं लटपटत 

असताना पाऊल ओढत ओढत सलुतानाच्या घराच्या 

दरवाज्यापाशी पोचला.  

“आपण अगंठी शोधायला आलेल े ज्योततषी आहोत” अस ं

त्यान ंततथे सांतगतलं. 

त्यानतंर त्या लाकूडतोड्याला थटे सलुतानासमोर हजर 

केल.ं “हे पहा ज्योततषी, त ू अगंठी शोधलीस तर तलुा बक्षीस 

तमळेल. पण जर शोधता आली नाही तर मात्र त्याची ककमत 

चकुती करायला लागले आतण तझुी गदबन तलवारीन ं उडवली 

जाईल”. सुलतानाच ं फमाबन सोडल.ं त्या म्हातार् य्ा माणसाकडे 

असं काही कौशल्य असेल याबद्दल सुलतानाला शंका होती. 

“साहबे, तमु्ही काय म्हणताय त ेमला कळल.ं” लाकूडतोड्या 

म्हणाला. “पण माझी एकच तवनतंी आह.े तमु्ही माझी मागणी 

मान्य केलीत तर फार उपकार होतील.” 

“बोल.. काय हवंय तुला?” 



“मला चाळीस ददवस आतण चाळीस रात्री एकट्याला सोडा. मी 

तेव्हा अल्लाच ंनाव घेऊन प्राथबना आतण चचतन करेन. त्यानतंर 

अल्लाला वाटल ंतर खरं काय आहे ते बाहेर येईलच.” 

लाकूडतोड्याला आपण कोण आहोत याचं पुरेपूर भान होतं. तो 

काही कोणी ज्योततषी नव्हता आतण हे काम त्याच्या 

आवाक्याबाहेरचं होतं. 

सुलतानन ंया तवनंतीवर क्षणभर तवचार केला. मग तो 

म्हणाला, “प्रमुख ज्योततषाची पण मला याबाबतीत काही मदत 

झालेली नाही. त्यामळेु हे काम करायला मी तुला चाळीस ददवस 

आतण चाळीस रात्रींचा अबधी देतो.” 

मग सुलतानान ंआपल्या एका प्रामातणक नोकराला बोलावल.ं 

लाकूडतोड्याला तो एका खोलीत घेऊन गेला. त्या खोलीला फक्त 

छतापाशी एक मोठी तखडकी होती. लाकूडतोड्या त्या खोलीत 

गेल्यावर त्या नोकरान ंबाहेरुन कुलूप लावल.ं आता लाकूडतोड्याला 

बाहेरच्या गोंगाटाचा त्रास न होता शांतपण ेतवचार करता येणार 

होता. 

ददवस जात रातहले. लाकूडतोड्या ददवसभर त्या खोलीत 

येरझार् य्ा घालायचा. रात्री तो आकाशातल्या चांदण्या बघत 

बसायचा. त्या चांदण्या तरी त्याला काय सांगणार होत्या – हेच की 

तो कोणी ज्योततषी नसून एक गरीब लाकूडतोड्या आहे..! 



तो तार् ्याचं्या समूहांकडे दकत्यके तास बघत बसायचा. पण त्या 

जंजाळात त्याला अंगठी ददसायचीच नाही. त्याला परत परत आपली 

लायकी काय आहे ते आठवायच.ं – अल्लाच्या नजरेतनू तो एक मामुली 

नाकतोड्यासारखा क्षुद्र माणूस होता. 

सुलतानाचा नोकर रोज लाकूडतोड्यासाठी जेवण आणायचा. 

सुलतानाच्याच मुदपाकखान्यातनू येत असल्यामळेु ते जेवण रुचकर 

असायच.ं पण लाकूडतोड्याच ंआयुष्यच आता एका क्षीण धाग्याला 

बांधल ंगेलं होतं त्यामळेु त्याची तहानभकू संपल्यातच जमा होती. 

ते जेवण लाकूडतोड्याला एकाच गोष्टीची जाणीव करुन द्यायच ं– 

त्याच्या आयुष्याचा अजून एक ददवस कमी झाला. सुलतानाला आपण 

खरे कोण आहोत ते लवकरच कळेल. हे द:ुख नव्या ज्योततषाला खात 

होतं. 

रोज संध्याकाळी नोकरान ंजेवण आणल्यावर लाकूडतोड्या फक्त 

एक कटोरी भरुन जेवण घ्यायचा. बाकीचं अन्न असलेल ंताट तो 

कोपर् य्ात ठेवून द्यायचा. हळूहळू तशळ्या अन्नाची ताटं वाढत गेली.  

तेव्हा लाकूडतोड्या स्वत:शी पुटपटुायचा.. “तीस ददवसानंी सुलतानाला 

सत्य कळेल ककवा एकोणतीस ददवस रातहले आहेत. नंतर सुलतानाला 

सत्य कळेल.” 



त्या नोकराच्या मनात पण एक तवतचत्र भीती दाटत होती. कारण 

त्या प्रामातणक नोकरानचं सुलतानाच्या मुलीची अंगठी चोरली होती. 

त्याला प्रामातणक समजत असल्यामळेु त्याला सुलतानाच्या घरात अगदी 

आतपयतं प्रवेश होता. एक ददवस त्याला अंगठी ददसल्यावर त्यान ंती 

उचलली. कुडत्याच्या दमुडलेल्या बाहीत लपवली. आपल्यावर कोणी 

संशय घेणार नाही हे त्याला ठाऊक होतं. जसजस ेज्योततषाच ेददवस पुढे 

चालले होते, तसतस ंनोकराला ज्योततषी काय बोलतोय ते ऐकू येत होतं. 

“फक्त तीन ददवस रातहले आहेत. मग सुलतानाला कळेलच़” 

आता मात्र नोकराला वाटल ंकी आपली चोरी पकडली गेली. आता 

वाचण्याचा एकच उपाय होता. ज्योततषाला खरं काय ते सांगून टाकण.ं 

मग तो सरळ स्वभावाचा मनुष्य त्याला वाचवण्याची युक्ती शोधेल. 

पुढच्या ददवशी संध्याकाळी नोकरान ंखाण्याच ंताट ज्योततषाच्या 

खोलीत आणून जतमनीवर ठेवलं. मग इकडे ततकडे पहात त्यान ंखोलीचं 

दार आतून बंद केलं. मग गुडघ्यावर बसून त्यान ंज्योततषासमोर हात 

जोडले आतण याचनचे्या सुरात म्हणाला, “जरा माझी कमबकहाणी ऐका. 

माझ्यासारख्या नीच माणसान ंकेलेली हरकत ऐकून घ्या आतण मला 

मदत करा.”  



त्यानतंर रडवेल्या सुरात हंदके देत नोकरान ंआपली 

रामकहाणी सांतगतली. “श्रीमान, तुम्ही काल म्हणालात, फक्त 

तीन ददवस रातहले आहेत. मग सुलतानाला कळेलच.” नोकर 

म्हणाला, “आता सच्चाई समोर यायला केवळ दोनच ददवस उरले 

आहेत. माझ्या या एका चुकीन ंअल्लाला फारसा फरक पडणार 

नाही. पण माझी काय हालत झाली आहे याचा तुमच्यासारख्या 

बुतध्दमान माणसाला अंदाजही नसेल. मी ददवसभर द:ुखात चूर 

असतो. रात्री एक क्षण मला झोप लागत नाही. सुलतानाला जर 

माझ्या गुन्याबद्दल कळलं तर माझी नोकरी जाईलच पण 

गदबनही छाटली जाईल. माझ्यावर मेहरबानी करा. माझ्या या 

पापाबद्दल आतण दषु्कृत्याबद्दल सुलतानाला सांगू नका. तुम्ही 

मला मदत केलीत तर तुम्ही म्हणाल तस ंमी करेन.” 

अडोतीस ददवसानंतंर त्या लाकूडतोड्यान ंपतहल्यांदा 

सुटकेचा तन:श्वास टाकला. खुद्द अल्लान ंत्याच्यासारख्या मामुली 

माणसाची लाज राखली होती. त्यामळेु गुडघे टेकून बसलेल्या 

त्या नोकराची लाकूडतोड्याला दया आली. 

लाकूडतोड्यान ंनोकराच ेहात हातात घेऊन दाबले आतण 

त्याच्या डोळ्यात पाहून म्हणाला, “तू काळजी करु नकोस. अंगठी 

कोणी चोरली हे कुणालाच कळणार नाही. मी हा मामला 

सांभाळून घेईन. कोणाला सत्य कळणार नाही आतण अंगठी पण 

तमळेल. तुला यासाठी एकच काम करावं लागेल. ते म्हणजे उद्या 

बाजारातनू तू एक काळ्या रंगाचा कोंबडा तवकत आण. लक्षात 

ठेव.. कोंबड्याचा एकही पंख पांढरा नसला पातहज.े” 



“मग जेव्हा महालातल ेनोकर नमाज पढत असतील, तेव्हा त्या 

कोंबड्याला तू इतर कोंबड्यामंध्य ेसोडून दे. चातळसाव्या ददवशी, 

कणकेत अंगठी लपवून तू त्या कोंबड्याला खायला घाल. त्यानतंरच ंमी 

पाहून घेतो. पण मी जसं सांतगतलंय अगदी तसंच कर. मग मी 

सुलतानाला तू केलेल्या चोरीबद्दल काहीच सांगणार नाही.” 

नोकरान ंत्याचा आदेश पाळायच ंवचन ददलं. मग नोकर उठला, 

त्यान ंखोलीचा दरवाजा उघडला आतण तो बाहेर तनघून गेला. त्यानतंर 

लाकूडतोड्याला खायलाप्यायला सुचलं. यानंतर सुलतानच्या 

मुदपाकखान्यातनू आलेलं जेवण तो भरपेट जेवला. आता त्याच्या 

तजवात जीव आला होता. तो खुषीत आतण उत्साहात होता. 

चातळसाव्या ददवशी भल्या पहाटे सुलतानान ंआपल्या प्रामातणक 

नोकराला पाठवून ज्योततषाला आपल्या महालात बोलावल.ं आता 

मनात शांतता असल्यान ंज्योततषी आत्मतवश्वासान ंचालत 

सुलतानाच्या महालात प्रवेश करता झाला. 

“हे बघ, तू चाळीस ददवस आतण चाळीस रात्रींची वेळ मातगतली 

होतीस. ती मी तुला ददली.” सुलतान म्हणाला. “आता मला सांग, 

अंगठी कुठे आहे?” 

 



“मी आजच्या दपुारच्या नमाजाआधी तुमची अंगठी 

देतो.” लाकूडतोड्या म्हणाला. “तुम्ही महालाबाहेरच्या 

प्रांगणात तुमच्या सगळ्या नोकरानंा बोलवा.. अगदी 

वररष्ांपासनू कतनष्ापंयतं सवांना बोलवा. सोबत तुमच्या 

महालात कुत्री, मांजरी, घोडे, गायी, म्हशी, कोंबड्या अशी 

तजतकी जनावरं असतील तततके सगळे तजवंत असलेल ेप्राणी 

पण मला ततथे हवेत. ते सगळे तुमच्यासमोरुन आळीपाळीन ं

चालत जातील. अल्लाच्या कृपेनं अंगठी तमळून जाईल.” 

सगळ्याचं्या गदीत ज्योततषी चोर कसा ओळखणार ते 

जाणून घ्यायची सुलतानाला खूप इच्छा होती. मग त्या 

यात्रेत सवबप्रथम मतहला आल्या. त्यांनी महागड्या 

कपड्यांपासनू लक्तरांपयतं तवतवध पोशाख घातले होते. 

सगळ्यानंी बुरखा घातला होता ककवा डोक्यावर रुमाल 

बांधल ेहोते. त्यांना पाहून ज्योततषानं एकही शब्द उच्चारला 

नाही. मग त्या मतहला आपापल्या घरी ककवा कामाला 

तनघून गेल्या. 

त्यानतंर सुलतानाच्या दरबारातल्या वतजरापासनू  

दरबारातल ेसगळेजण आले. सगळ्या सरदार दरकदारानंी 

भरजरी कपडे घातल ेहोते. त्यांच्यामाग ेसुलतानाच्या घरात 

काम करणारे नोकरचाकर आले. सुलतानासमोरुन जाताना 

त्याला कुर्ननसात करुन एकेकजण तनघून गेला. अजूनपयतं 

ज्योततषानं कोणावरच आरोप केला नव्हता. लोक गुन्हेगार 

कोण असेल याबाबत अंदाज बांधत आपापसात एकमेकाचं्या 

कानात कुजबुजायला लागले.   



सवाबत शेवटी जनावरं आली. एकामागनू एक करत ते मुके 

प्राणी सुलतानाच्या समोरुन जायला लागले. अचानक ज्योततषान ं

एका काळ्या कोंबडीकडे तनदेश केला आतण तो म्हणाला,  

“महाशय, ततकडून एक काळ्या रंगाचा कोंबडा चालला आहे. 

त्याला पकडून कापा. तोच गुन्हेगार आहे. त्याच्या पोटात तप्रय 

तुम्हाला असलेली अंगठी आहे.” 

मग काय..! लगोलग त्या कोंबड्याला पकडून सुलतानाच्या 

समोर आणल.ं त्याला कापल्यावर ज्योततषाच्या 

भतवष्यवाणीनसुार त्याच्या पोटात सुलतानाची मौल्यवान अंगठी 

सापडली. 

मग सुलतान ज्योततषाकड ेपाहून म्हणाला, “तलुा या 

महान कामाबद्दल बक्षीस तमळायलाच हवं. मी तुला 

राजज्योततषी हा दकताब देतो. तुझ्या मजीनसुार तू 

राजवाड्याच्या शेजारच्या घरात येऊन राहू शकतोस. ततथे 

तू आरामात आतण मजते आयषु्य घालव ूशकतोस.” 

यानतंर जरा घाबरलले्या अवस्थतेच सुलतानाची 

परवानगी घेऊन लाकूडतोड्या बायकोला हे सगळं 

सांगायला घराच्या ददशने ंतनघाला. त्याचं्या घरात जजुबीच 

सामान असल्यामळेु त्यानंा तयार होऊन नवीन घरात 

जायला फार वेळ लागला नाही.  

छोट्या झोपडीतनू आता ते एका भव्य घरात आल े

होत.े ततथ ेलाकूडतोड्याची बायको रोज आरशात आपली 

छबी न्याहाळायची आतण रोज नवीन कपड ेघालायची. 

सुलतानान ंददलले्या दातगन्यांवरुन तर ततची नजर हटत 

नव्हती. घरात अनके नोकरचाकर त्याचं्या इशार् य्ावर 

तैनातीला हजर होत.े लाकूडतोड्याच्या बायकोच्या 

दतृष्टकोनातनू अजनू चांगल ंआयषु्य काय बरं असणार होत?ं 



इकडे तबचारा लाकूडतोड्या काय करत होता? तो ददवसभर 

ररकामा बसून रहायचा. आपल्याला सुलतान कधी कोणत ंकाम सांगेल 

याची त्याला सतत काळजी वाटायची. ददवसभर तो अस्वस्थ असायचा. 

त्याची बायको तजतके ऐषोआराम करत होती तततकी 

लाकूडतोड्याची अस्वस्थता वाढत होती. कोणत्या क्षणी त्याचं 

सुखासमाधानाचं आयुष्य तहरावलं जाईल याची शाश्वतीच नव्हती.  

आरामाच ंआयुष्य हा लाकूडतोड्यासाठी एक भ्रम होता. 

एक ददवस घरासमोरच्या बागेत लाकूडतोड्या आपल्याच 

तवचारामंध्ये मग्न असताना त्याची बायको ततथे आली. ती खूप अस्वस्थ 

होती. ती आपल्या नवर् ्याला म्हणाली, “तुम्हाला याबाबत काही तरी 

केलं पातहज.े मला हे गरीबीत तजणं नकोस ंझालंय.” 

लाकूडतोड्या म्हणाला. “हे तू काय म्हणतीयस? मला वाटतयं 

आपण आता आरामात जगतोय. काही ददवसापंवूी आपण झोपडीत 

राहून तमळेल ते खात होतो तेव्हा आपण अल्लाच ेउपकार मानत होतो. 

आज आपण या भव्य घरात रहात आहोत त्यासाठी आपल्याला 

अल्लाबद्दल जास्त कृतज्ञता वाटायला हवी. तू या रेशमी कपड्यामंध्य े

दकती सुंदर ददसत आहेस. तुझ्या गळ्यातला सोन्याचा हार चमचम 

करतोय. ही काय गररबीची लक्षणं आहेत का?” 



बायकोन ंएक ससु्कारा टाकला आतण ती म्हणाली, “ह ेबघा. आत्तापयतं 

मी स्वत:ला खपू भाग्यवान समजत होत.े पण सलुतानाचा प्रमखु ज्योततषी 

राजवाड्यातच रहातो ह ेमला आज सकाळी कळल.ं प्रमखु ज्योततषाची बायको 

माझ्यापके्षा जास्त महागडे आतण चागंल ेकपडे घालत.े ततच्या तहर् ्यामोत्याचं्या 

दातगन्यापंढेु माझ्याकडच े दातगन े मामलुी आहेत. मी या असल्या आयषु्यात 

तबलकुल आनदंात नाहीय.े तुम्ही सलुतानाच े प्रमखु ज्योततषी बना. नंतरच 

मला आनंद लाभेल.”  

“माझ्या तप्रय,े तू मत्सराग्नीत का बरं स्वत:ला झोकून ददल ं आहसे?” 

लाकूडतोड्यान ं बायकोला समजावण्याचा प्रयत्न केला. “आपण कष्टाळू लोक 

आहोत. या गोष्टी आपल्याला शोभत नाहीत. आपल्याकडे ज ेकाय आह ेत्यात तू 

आनंदी रहा.” 

तुम्ही एक वळे उंटावरुन खड्ड्ड्यात उडी मारुन तो खड्डा पार करु 

शकाल, पण मखूब माणसाला तकब बतुध्दन ं तवचार करायला सागं ू शकत नाही. 

लाकूडतोड्याच्या बायकोन ंआता एकच लकडा लावला होता – सलुतानाच्या 

राजवाड्याच्या आत रहाण्याचा.. “जा” ततन ंनवर् ्याला हकूम सोडला. “तुम्ही 

सलुतानाच ेप्रमखु ज्योततषी होत नाही तोपयंत तुम्हाला या घरात जवेायला 

तमळणार नाही.” 

तबचार् ्या लाकूडतोड्यान ंआपल्या मानमेाग ेहाताचंी घडी घालून तवचार 

करायला लागला. डोक्यावर एक छत असाव ं अशी लाकूडतोड्याची 

समजूतदार असल्यामुळे माफक अपके्षा होती. ती त्याला जगण्यापके्षा जास्त 

महत्वाची वाटत होती. त्याच्या लायकीपके्षा आत्ताच ं घर दकतीतरी चागंल ं

होत.ं 

खरं तर आहे यापेक्षा चांगल ंघर आपला नवरा देऊ शकत नाही हे 

बायकोला समजायला हवं होतं. लाकूडतोड्याला चुकीच्या भतवष्यवाणीच े

घातक पररणामही ठाऊक होते. प्रमुख ज्योततषी बनणं तर दरूच, त्याला 

आत्ताच्या कटकटींपासनू मुक्तता हवी होती. जोपयंत त्याच्या मनात भीती 

होती तोपयतं त्याला कोणत्याच घरात – मग ती झोपडी असो वा 

राजमहाल शांतता लाभणार नव्हती. 

तेवढ्यात लाकूडतोड्याला एक युक्ती सुचली. ती सोपी आतण सरळ 

असल्यामळेु लाकूडतोड्यानं ती लगेच अंमलात आणायच ंठरवलं. 

सुलतानाला आपला ज्योततषी बुतध्दमान वाटत असल्यामळेु, 

लाकूडतोड्यासारखा मूखब त्या पदाला कसा लायक ठरेल? असा तवचार 

करुन आपण मूखाबसारख ंवागल ंम्हणजे सुलतान ज्योततषावर तवश्वास 

ठेवणंच बंद करेल असं त्यान ंठरवलं. ज्योततषाच्या पदावरुन मुक्त 

झाल्यावरच तो अल्लान ंददलेलं आयुष्य आनंदात घालव ूशकणार होता. 

त्या ददवशी तो दपुारपयतं थांबला आतण सगळ्या लोकानंी आपलं 

कामकाज थांबवल्यानतंर तो महालाच्या मधोमध उभं राहून जोरजोरात 

ओरडायला लागला..“सलुतान.. सुलतान.. कोणी सुलतानाला पातहल ं

आहे का? त्वरा करा.. त्वरा करा.. आपल्याला पटकन सुलतानाला 

वाचवायला हवं.” 



सगळ्या महालातल ेदरबारी आतण नोकर मग नवीन 

ज्योततषाकडे धावतपळत आले.. “तुला काय वेड लागल ंआहे 

का? आरडाओरडा करुन तू कशाला लोकांच्या आरामात 

व्यत्यय आणतोयस? काय तवचार आहे तुझा?” 

पण लाकूडतोड्यान ंया प्रश्ांवर काहीच उत्तर ददलं 

नाही. परत तो तस्साच ओरडला.. “सुलतान.. सुलतान कुठे 

आहे बरं?” 

काही वेळानतंर एका नोकरान ंसांतगतलं की सुलतान 

न्हाणीघरात आंघोळ करतोय. तेव्हा सुलतानाला त्रास देणं 

शक्यच नव्हतं. 

“तू हे काय म्हणतोयस?” लाकूडतोड्या जोरात 

ओरडला. “डोक्यावरचं छत त्यांच्या डोक्यावर कोसळल्यावर 

त्यांना नक्कीच त्रास होईल. मला ताबडतोब सुलतानाला 

भेटायच ंआहे.” 

तेव्हा सुलतानाच्या दोन जवळच्या पहारेकर् य्ानंी 

ज्योततषाला पकडलं. “या माणसाला वेड लागलंय.. त्यातला 

एकजण म्हणाला. या महालात न्हाणीघराच्या चभती आतण 

छत सवाबत मजबूत आहेत.” मग ते चचताग्रस्त लाकूडतोड्याला 

ततथून घेऊन गेले. 



सलुतानाला न्हाणीघरातल ं सगंीत आतण इतर आवाजापंके्षा वरच्या 

पट्टीत हे बाहेर चाललले े वाद ऐकू आल.े मग सलुतान एक टॉवले लपटूेन 

न्हाणीघराबाहेर आला. त्याला आरडाओरडा करणार् य्ा गनु्हगेाराला 

सनुवायच ंहोत.ं पण ज्या क्षणी सलुतानान ं न्हाणीघराबाहेर पाऊल टाकलं 

त्या क्षणी न्हाणीघराच ंछत कोसळल ंआतण सगळा दगडतवटाचंा चुरा खाली 

पडला. 

ज ेघडल ंत्यावर सलुतानाचा तवश्वासच बसनेा. अचानक सलुतानाला 

समोर नवीन ज्योततषी ददसला. खरं तर ज ेकाय घडल ंहोत ं त्याच ंनवीन 

ज्योततषाला जास्त आश्चयब वाटल ंहोतं. 

“शाबास !” सलुतान नवीन ज्योततषाला म्हणाला. “सवबसाधारण  

माणसाला ही आपत्ती यणेार ह ेकळलचं नसत.ं त ूतुझ्या समजतूदार आतण 

तववकेीपणान ंमाझा जीव वाचवला आहसे. या महान कामाबद्दल मी तलुा 

माझा प्रमुख ज्योततषी तनयुक्त करतो.” 

आपली योजना इतकी यशस्वी झाल्यानतंर लाकूडतोड्या आपल्या 

बायकोला सगळं सागंायला गलेा. त े ऐकल्यावर ततचा आनंद गगनात 

मावनेा. ततन ंपटापट वजनाला कमी पण मौल्यवान वस्त ूगोळा करायला 

सरुुवात केली. बाकीच्या वस्त ू ततथचे रातहल्या तरी हरकत नव्हती. 

सलुतानाच्या राजवाड्याच्या आतल्या घरात दकती तरी जास्त दकमती 

आतण आरामदायक वस्तू असणार होत्या. 



राजवाड्याच्या आत एक आतलशान घर त्यांच्या स्वागताला सज्ज 

होतं. ततथे अनेक नोकरचाकर होते. एकाहून एक उंची कपडे आतण 

जडजवातहर जगातल्या कोणत्याही स्त्रीला समाधानात ठेवू शकले असते. 

आता लाकूडतोड्याची बायको प्रचंड खुष होती. 

दसुरीकडे लाकूडतोड्या मात्र द:ुखात होता. त्याची बायको 

तजतकी समाधानी आतण आनंदी होत होती तततक्या ज्योततषाबाबत 

सुलतानाच्या मागण्या वाढत चालल्या होत्या. एकच समस्या होती. 

त्यानतंर चचताग्रस्त अवस्थतेल्या ज्योततषाला सुलतानान ंकोणतचे प्रश् 

तवचारल ेनाहीत. राजवाड्यातला प्रमुख ज्योततषी असल्यामळेु त्याला 

सतत सुलतानाबरोबर रहावं लागत होतं. जेवताना आतण सुलतान 

बागेत दफरायला गेला तरी. 

दसुरा कोणी असता तर त्याला यात खूप अतभमान आतण गवब 

वाटला असता. पण साध्याभोळ्या लाकूडतोड्याला मात्र या सगळ्यात 

मजा वाटत नव्हती. आपण इतक्या मोठ्या हद्द्यापयतं पोचू असं त्याला 

स्वप्नातही वाटल ंनव्हतं. आपल्या एका चुकीनं आपण आकाशातनू 

धाडकन जतमनीवर कोसळू याची त्याला पूणब जाणीव होती. 

नाकतोड्यासारख्या एका क्षुद्राचे दबुळे पाय हा हद्दा पेलायला असमथब 

होते.  कल्पनतेल ंहे जग एक ददवस डोळ्यासमोरुन तनघून जाईल हे 

त्याला मातहती होतं. 

त्यामळेु सुलतानाच ेकोणी खास पाहण ेजेवायला आले तर 

प्रमुख ज्योततषी एकदम चुपचाप असायचा. बाकी सगळेजण आपण 

सुलतानाच्या दकती जवळ आहोत ते दाखवण्यात मश्गुल असायच.े 

सुलतानाला हे सगळं कळत होतं. मग एक ददवस ज्योततषाची 

परीक्षा घ्यायची असं सुलतानान ंठरवलं. संध्याकाळच्या वेळी सगळे 

लोक बागेत दफरत असताना सुलतानान ंवाकून आपल्या मुठीत 

काहीतरी पकडलं. मग आपली बंद मूठ ज्योततषासमोर धरुन त्यान ं

तवचारल,ं “तुझ्यात कमालीचं सामर्थयब आहे. आज आपल्या 

राजवाड्यातल्या दरबारातल्या सगळ्या लोकांना तुझ्या सामर्थयाबचा 

पुरावा दाखवावा असं मला वाटतयं. मी माझ्या मुठीत एक छोटीशी 

गोष्ट पकडली आहे. ती गोष्ट काय आहे हे तू सांगू शकलास तर मी 

तुझी हवी ती इच्छा पूणब करेन. माझ्याकडे सत्ता आहे आतण तू ज े

मागशील ते मी तुला देईन. तू तुझ्या क्षमतेन ंमाझ्या मुठ्ठीत काय आहे 

ते सांगू शकशील?” 

तबचार् या लाकूडतोड्याला या क्षणाचीच भीती होती. 

त्याच्याकडे या प्रश्ाच ंकाही उत्तर नव्हतं. सुलतानान ंबागतेनू ज े

काही उचललं होतं आतण मुठीत बंद केलं होतं त्यात 

नाकतोड्यासारख्या एका माणसाच ंआयुष्यच कैद झालं होतं. ज्या 

माणसाच्या नतशबान ंत्याला आज ज्योततषी बनवल ंहोतं. 



तनराशमेळेु त्या वृध्द लाकूडतोड्याला आपल्या गावाकडची 

एक दंतकथा आठवली. “नाकतोडा जेव्हा पतहल्या वेळी उडी मारतो 

तेव्हा वाचतो. दसुर् ्या वेळी उडी मारतो तेव्हा कसाबसा तजवंत 

रहातो. ततसर् ्या वेळी मात्र नक्कीच पकडला जातो.” हे सांगून तो 

सुलतान काय म्हणतो याची वाट पहात थांबला. या दंतकथेत त्या 

गरीब लाकूडतोड्याचं आयुष्य सामील होतं. हेच त्याच्या आयुष्याच ं

वास्तव होतं. यापेक्षा वेगळं त्या गरीबाला काही मातहती नव्हतं. 

जेव्हा सुलतानान ंआपली मूठ उघडली तेव्हा त्यातनू एक 

नाकतोडा तनघाला. “लोकहो बघा..” तो आपल्या दरबारातल्या 

लोकांना म्हणाला. “या माणसात जबरदस्त क्षमता आहेत. हा कोणी 

मामुली मनुष्य नाही. प्रमुख ज्योततषा, तुला काय हवं ते माग. मी ते 

तुला नक्कीच देईन.” 

आता लाकूडतोडा खुष झाला होता. त्याच्या अंत:करणावरच ं

ओझं उतरलं होतं. तो अदबीन ंवाकून म्हणाला, “अल्लाच्या कृपेनं 

मी तुमची थोडीफार सेवा करु शकलो. माझी आता एकच इच्छा 

आहे. मला तुमचं हे ज्योततषीपद नको. मला फक्त अल्लाच ंगुणगान 

करत आरामात आयुष्य कंठायचयं.” 



“तुझी इच्छा जरुर पूणब होईल. सुलतानाचं जाहीर केलं. 

राजवाड्यातलं घर आता तुझंच आहे. तू तुझ्या मजीनुसार दरबारात 

य ेजा करु शकतोस. मी तुला या क्षणी प्रमुख ज्योततषाच्या 

जबाबदारीतनू मुक्त करतो. आता तू आपलं उरलेलं आयुष्या 

सुखासमाधानात व्यतीत कर.” 

यानंतर त्या गरीब लाकूडतोड्यान ंआपल्या बायकोबरोबर 

उरलेलं आयुष्य सुलतानाच्या राजवाड्यात घालवलं. ततथे त्याला 

उत्तम जेवण तमळत होतं. त्याची नजर मात्र कायम आभाळाकडे 

असायची, तजथून परवरददगार नाकतोड्यासारख्या त्या माणसावर 

आपली कृपादषृ्टी ठेवून होता. 

समाप्त   


